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Västernorrlands län 
 

 Samrådsredogörelse 

 

Hur samrådet bedrivits 
Planförslag för fastigheten Ovansjö 1:86 m.fl. har varit ute på samråd under tiden 24 

november till 15 december 2020 samt på förlängt samråd mellan den 29 januari och 19 

februari 2021. Handlingar har skickats till myndigheter och berörda sakägare. På begäran fick 

Länsstyrelsen Västernorrland samt Bräcke och Ånge kommuns bygg- och miljöenhet förlängd 

svarstid under samrådet till den 11 januari 2021. 

 

Inkomna yttranden 
• Länsstyrelsen Västernorrland 

• Trafikverket 

• Ånge och Bräcke kommun Miljöenheten 

• Ånge och Bräcke kommun Byggenheten 

• Jijnjevaerie sameby 

• Lantmäteriet 

• Privatperson 

• Skanova 

 

Länsstyrelsen (2020-12-16) 
Länsstyrelsen anser att planförslaget saknar redovisning av risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. Det går därför inte att bedöma i det här skedet om länsstyrelsen kan komma att 
överpröva detaljplanen enligt 11 kap. 10 §, plan- och bygglagen (2010:900). 
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Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att ingen strategisk miljöbedömning eller 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte 
bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan. 

 

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 

Riksintressen 

Planområdet ligger i närheten av norra stambanan som är en järnväg av riksintresse. 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär någon betydande påverkan på järnvägen. 

Miljökvalitetsnormer 

Förslaget innebär en begränsad ändring av de fysiska förutsättningarna på platsen, och 
länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att förslaget inte innebär någon betydande 
påverkan på möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Förslaget kan dock med fördel 
kompletteras med en utökad beskrivning av dagvattenhanteringen inom området och hur 
denna eventuellt skulle kunna förbättras.  

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från Statens geotekniska institut för att bedöma risken 
för ras, skred och erosion, se bilaga. Utifrån yttrandet bedömer länsstyrelsen att det inte är 
tillräckligt utrett att det inte finns någon risk för ras eller skred. Området ligger i närheten av 
en förhållandevis brant slänt. Det går inte att utesluta att slänten kan påverka stabiliteten i 
området utan mer ingående information om jordlagrens uppbyggnad. 

 

Övriga synpunkter 

Friluftsliv och grön infrastruktur 

Grönytor i bebyggd miljö bidrar till ekosystemtjänster. De är bullerdämpande, 
temperaturutjämnande, renar luft och vatten, gynnar biologisk mångfald och 
naturupplevelser. Mindre grönytor kan sammantaget vara viktiga för att skapa gröna stråk i 
bebyggelsen ut i det omliggande landskapet. 

Social hållbarhet 

Planbeskrivningen kan med fördel kompletteras med resonemang och åtgärder kring 
tillgänglighet, trygghet, brottsförebyggande, folkhälsa, integration och jämställdhet. T ex 
utifrån att möjliggöra blandad bebyggelse av bostäder, butiker och kontor i området, skapa 
orienterbarhet och överblick samt skapande av goda mötesplatser. 

Arkitektur och gestaltad livsmiljö 

I maj 2018 fattades beslut i Sveriges riksdag för en ny och samlad politik för gestaltade 
livsmiljöer. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår 
gemensamma miljö. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att främja en god gestaltad 
livsmiljö. Länsstyrelsen ser därför gärna att kommunen tar ställning till gestaltningen av 
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området. Även om förslaget omfattar befintlig bebyggelse är det troligt att denna kommer att 
genomgå större eller mindre förändringar under tiden detaljplanen gäller. 

Bilaga från Statens geotekniska institut  
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västernorrlands län erhållit rubricerad 

detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 

ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, 

ingår således inte. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra andra verksamheter än vad som nu tillåts inom aktuellt 

planområde. Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa 

och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 

§ i PBL ska därmed geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 

erosion klarläggas i planskedet för hela planområdet för de förhållanden som planen medger. 

I planbeskrivningen anges att planområdet inte ligger inom riskzon för ras eller skred. Vidare 

anges att i och med att planområdet redan är bebyggt finns inget behov av en geoteknisk 

undersökning. SGI noterar att det finns en slänt ca 45 m öster om planområdet. Enligt 

Lantmäteriets höjddata har slänten en nivåskillnad mellan släntfot och släntkrön på ca 9-10 m 

och en generell släntlutning på ca 1:1,5.1 SGU:s ytjordartskarta anges att slänten utgörs av 

isälvssediment, grus. SGI ställer frågan till kommunen om det kan verifieras att hela släntens 

jordprofil utgörs av friktionsjord, från markytan till berget. Om det finns lerlager med större 

mäktigheter kan det inte uteslutas att släntens stabilitet kan ha påverkan på planområdets 

totalstabilitet. SGI anser därför att jordlagerförhållandena inom och öster om planområdet 

behöver klarläggas för att kunna bedöma om det finns behov av att utföra en geoteknisk 

stabilitetsutredning. 

Om förhållandena är sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas stabilitetsproblem, 

såväl direkt som indirekt, anser SGI att en stabilitetsutredning ska utföras i som lägst 

detaljerad utredningsnivå enligt IEG rapport 4:2010, alternativt rapport 6:2008, rev l. 

 

Kommentar 

Marken inom planområdet är redan ianspråktagen av byggnader för skola och verksamheter. I 

och med att planområdet redan är bebyggt, ligger relativt långt från närmaste släntkrön, att 

planförslaget endast medger en mindre andel utökad byggrätt med små laster, samt att inga 

tecken på tidigare skred har identifierats så föreligger inga särskilda skäl för en geoteknisk 

undersökning i detta skede. I projekteringsskedet ska en geoteknisk utredning utföras. 

Planbeskrivningen förtydligas gällande risker för ras, skred och erosion. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Trafikverket (2020-12-11) 
Trafikverket har tagit del av handlingar i ärendet ”Samråd gällande detaljplan för Ovansjö 1:86 

med flera, Ånge kommun”, Där vi lämnar följande synpunkter på detaljplanen: 

Trafikverket ser positivt på att man har i plankartan anlagt utfartsförbud mot väg 507 och 

använder befintliga in-och utfarter till planområdet. 

Det är viktigt att beakta ljudnivåerna inomhus med tanke på närheten till järnvägen. I 

Boverkets byggregler (BBR) hänvisas till SS 25268 för regler om ljudklassning av vårdlokaler, 

undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Om sådana lokaler etableras i 

områden som är exponerade för buller från flygplatser, vägar eller järnvägar, ska det 

säkerställas att ljudnivåerna inomhus inte överskrider de nivåer som anges i BBR. I och med 

att detaljplanen möjliggör etablering av kontor nära Ådalsbanan ska det tydliggöras att 

bullernivåerna för kontor kommer att regleras. 

Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar. 

Fastigheten är lokaliserad inom 150 meter från ådalsbanan. Hänsyn till farligt gods ska 

därmed beaktas för exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse anger. 

 

Kommentar 

I planbeskrivningen förtydligas att lokaler för vård, undervisning, dag- och fritidshem, kontor 

och hotell ska uppfylla kraven för ljudnivåer inomhus enligt Boverkets byggregler (BBR). 

Förtydliganden i planbeskrivningen görs även gällande bullernivåer för kontor.  

Länsstyrelsen Västernorrlands dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen (2010) anges 

ett riskhanteringsavstånd om 150 meter från transportled för farligt gods.  

Avståndet från fastigheten Ovansjö 1:86 till Ådalsbanan där farligt gods kan transporteras är 

som närmast cirka 165 meter vilket inte föranleder särskilda behov av riskhantering. 

Avståndet från Fastigheten Ovansjö 1:304 till Ådalsbanan är som närmast cirka 75 meter. 

Planbeskrivningen kompletteras med beaktande av risker i samband med transportleder för 

farligt gods. 

 

Ånge och Bräcke kommun Miljöenheten 
Miljöenheten har inget att erinra mot den detaljplaneändring som kommer att göras. 
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Ånge och Bräcke kommun Byggenheten 
Byggenheten vill yttra sig över den planerade högsta tillåtna byggnadshöjd som planeras för 

fastigheten Ovansjö 1:304. I det nya förslaget så utvidgas byggnadsytan för den aktuella 

fastigheten vilket ger möjlighet till utbyggnad av lokalen.   

Verksamhetslokaler som byggs är nästa alltid högre än 3,5 meter. Om det ska gå att få in 

ventilationskanaler och tillräcklig isolering så behöver för det mesta byggnadshöjden vara 

högre. Byggenheten tycker att högsta tillåtna byggnadshöjd ska ökas till 5 meter. Finns stor 

risk att eventuell bygglovsansökan måste nekas annars beroende på för låg byggnadshöjd i 

detaljplanen.  

I övrigt har enheten inga ytterligare synpunkter i ärendet. 

 

Kommentar 

Tillåtna byggnadshöjd ökas till 5 meter enligt önskemål från Ånge och Bräcke kommuns 

Byggenhet. 

 

Jijnjevaerie sameby 
Jijnjevaerie sameby har inget att erinra i ärendet. 

 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-10-20) har följande noterats:   

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 

hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  

 

GRUNDKARTA  

- Angivelse om koordinatsystem i höjd saknas  

- Hela fastighetsgränsen omkring Ovansjö 1:79, som angränsar direkt mot planområdet, är 

inte utritad i grundkartan  

- Inmätta gränspunkter syns inte i grundkartan  
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U-OMRÅDE I PLANKARTAN  

I plankartan finns ett u-område, men det står inget beskrivet om u-området i 

planbeskrivningen. I planbeskrivningen behöver det förtydligas vad som avses med u-

området.   

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA   

- Det behöver förtydligas kring eventuella lantmäteriförrättningar som krävs  

för att bilda ledningsrätt inom u-området.   

- En del av fastigheten Ovansjö 1:86 i söder ingår inte i planområdet. Denna  

del är sedan tidigare planlagd för ändamålet bostäder. En  

fastighetsreglering bör genomföras, där området på fastigheten Ovansjö  

1:86 som inte ingår i planområdet överförs till fastigheten Ovansjö 1:96.   

- Det bör också framgå om vem som initierar och bekostar eventuell  

lantmäteriförrättning. 

 

Kommentar 

Hänvisning till lagstiftning kompletteras i planbeskrivningen och grundkartan kompletteras 

enligt Lantmäteriets synpunkter. Kommunen har dock inte använt sig av höjder i systemet för 

kartbasen, dessa kan därmed ej redovisas. Inga bestämmelser i plankartan är kopplade till 

höjdangivelser och inga höjdkurvor visas. 

Syftet med u-området kompletteras i planbeskrivningen samt eventuella 

lantmäteriförrättningar som krävs för att bilda ledningsrätt inom området. Planbeskrivningen 

kompletteras även kring eventuell fastighetsreglering och vem som initierar och bekostar en 

sådan. 

 

Privatperson 
Jag vill absolut inte ha ett rent industriområde mitt emot mig. Vill inte ha extra trafik till och 

från eventuella industrier. Någon mindre annan verksamhet kan gå bra men inget stort. Jag 

önskar att området inte blir helt mörklagt utan att det finns belysning kvar. Önskar även att 

skollokalerna får någon köpare så hela byggnaden inte behöver rivas. 
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Kommentar 

Användningen Z tillåter verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, vilket innebär att 

de endast i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 

störningar. Exempel på användningar som kan bli aktuella är lager, serviceverksamheter och 

verkstäder. Det kan till exempel vara el- och byggföretag eller företag som erbjuder 

hushållsnära tjänster.  

Planen medger inte användningen J-Industri där verksamheter med större påverkan kan 

lokaliseras, ett rent industriområde blir därför inte aktuellt.  

Förutom användningen Z-verksamheter tillåts även användningen S-skola samt C-centrum. 

Inom användningen C-centrum kan till exempel kontor, restauranger, föreningslokaler och 

liknande bli aktuella. 

Trafikmängden väntas inte öka på något betydande sätt jämfört med vad som tillåts enligt 

gällande detaljplan. 

Den breda användningen som planen medger för fastigheten Ovansjö 1:86 öppnar upp för 

större möjligheter att försälja fastigheten och ha fortsatt verksamhet där.  

Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 

invända mot planförslaget. 

 

Medverkande konsulter 
Julia Färdvall, WSP Samhällsbyggnad Sundsvall 

Erik Folkesson Blom, WSP Samhällsbyggnad Falun 

Medverkande tjänstepersoner 
Karina Mattiason, byggnadsinspektör Bräcke och Ånge kommun 

Anders Lindqvist, verksamhetsutvecklare, Ånge kommun 

 


